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Врз основа на член 414 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата ,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

- У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 
И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕ-

РИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Издатоците за службени патувања и селидби 

во странство и во други случаи, предвидени со оваа 
уредба, им се признаваат на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации (во натамош-
ниот текст: органот) во материјални трошоци, во 
износите и под условите што се определени со оп-
штиот акт на органот, а под општите услови пропи-
шани со оваа уредба и до износите што Сојузниот 
извршен совет ќе ги утврди со посебен акт. 

Член 2 
Како службено патување во странство, во 

смисла на оваа уредба, се подразбира службено па-
тување од Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странска држава и обратно, од една 
странска држава во друга, како и од едно место во 
друго на територијата на странска држава. 

Член 3 
Издатоците за службено патување во странство 

што му се признаваат на органот во материјалните 
трошоци опфаќаат надомест за сместување и ис-
храна (во натамошниот текст: дневница) и надомест 
за личен превоз. 

II. Дневници 

Член 4 
Највисоките износи на дневниците што за слу-

жбено патување во одделни странски држави му се 
признаваат на органот во материјални трошоци, се 
утврдуваат со решение на Сојузниот извршен совет 
по следните групи: 

1) I група: функционери и раководни работници 
што ги назначува Сојузниот извршен совет (во на-
тамошниот текст: функционер и раководен работ-
ник); функционери и раководни работници што ги 
именуваат или ги назначуваат извршните совети 
на собранијата на републиките, односно извршните 
совети на собранијата на автономните покраини и 
други лица вон сојузните органи на управата и 
сојузните организации што вршат раководни работи 

во стопанството и вон стопанството кои како чле-
нови на југословенска делегација ќе ги определи 
Сојузниот извршен совет, службено да патуваат во 
одделни странски држави, како и работници на над-
лежен орган кои вршат задачи и работи на безбед-
ност и преведувачи кои патуваат со југословенска 
делегација што ќе ја определи Сојузниот извршен 
совет; работници што ги назначува сојузниот сек-
ретар за надворешни работи во дипломатските и 
конзуларните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство 
што вршат задачи и работи на постојан отправник 
на работи, на директор на културно-информативен 
центар и шеф на конзулат. 

2) II група: други работници. 

Член 5 
Ако на функционерот, раководниот работник и 

работникот од член 4 од оваа уредб,а на службено 
патување во странство им е обезбедено бесплатно 
сместување и бесплатна исхрана, на органо,т му се 
признаваат во материјални трошоци издатоците во 
височина на дневницата намалена за 80%, ако му е 
обезбедено само бесплатно сместување — во висо-
чина на дневницата намалена за 50%, а ако му е 
обезбедена само исхрана — во височина на дневни-
цата намалена за 30%. 

Член б 
Ако функционерот, раководниот работник и ра-

ботникот од член 4 на оваа уредба, на службено па-
тување во странство престојува повеќе од 30 дена 
без прекин во исто место, на органот за времето по-
долго од 30 дена му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците во височина на дневницата на-
малена за 30%. 

Член 7 
На органот feo материјални трошоци му се приз-

наваат издатоците во височина на цела дневница 
за секој 24 часови поминати на службено патување 
во странство на функционер, раководен работник и 
работник, како и за остатокот на времето подолго 
од 12 часови. За остатокот н4 времето подолго од 
осум часови до 12 часови, на органот му се признава 
половина дневница. 

На органот му се признаваат во материјални 
трошоци издатоци во височина на цела дневни-
ца и ако службеното патување на функционерот, 
раководниот работник и работникот трае вкупно 
подолго од 12 часови, а половина дневница ако цело-
то службено патување трае подолго од 8 часови. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член на органот му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците во износ од 30% од пропиша-
ната дневница, за службено патување на летачки 
персонал, ако службеното патување трае вкупно 
помалку од осум часови, сметајќи "го времето од ча-
сот на поаѓањето на авионот од последниот аеро-
дром во Југославија до часот на враќањето на авио-
нот на првиот аеродром во Југославија. 
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Член 8 
На органот во материјални трошоци му се приз-

наваат издатоците за дневници определени за ст-
ранска држава во која функционерот, раководниот 
работник и работникот заминуваат и тоа од часот 
на преминувањето на границата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, односно днев-
ниците определени за странска држава од која 
функционерот, раководниот работник и работникот 
доаѓаат, и тоа до-часот на преминувањето на гра-
ницата на Социјалистичка федеративна Република 
Југо-славија. 

Ако при службеното патување превозот се 
врши со авион, на органот во материјални трошоци 
му се признаваат издатоците за дневници од часот 
на поаѓањето на авионот од аеродромот, односно до 
часот на доаѓањето на аеродром во Југославија на 
кој е извршена контрола на пасошот на функцио-
нерот, раководниот работник и работник. 

Ако функционери, раководни работници и ра-
ботници биле на службено патување во повеќе зем-
ји, во одењето на органот му се признаваат во мате-
ријални трошоци и издатоците во височина на днев-
ници за странска држава во која се започнува сл-
ужбеното патување, а во враќањето — во височина 
на дневниците за странска држава во која служ-
беното патување е завршено. 

За секое задржување, односно пропатување на 
функционер, раководен работник и работник низ 
некоја друга странска држава, што трае подолго од 
12 часови, на органот му се признаваат во матери-
јални трошоци издатоците во височина на дневни-
ците определени за таа странска земја. 

Ш . Надомест за превоз 

Член 9 
Издатоците за превоз на функционерот, рако-

водниот ,работник и на работникот на службено па-
тување во странство му се признаваат на органот 
во материјалните трошоци во височина на цената 
ед патничката тарифа за превоз со најекономично 
превозно средство од оној вид и класа што функци-
онерот, раководниот работник и работникот, според 
општиот акт на органот може да ги користи на слу-
жбеното патување. 

Ако превозот се врши со авион, на органот за 
превоз на функционерот, раководниот работник и 
на работникот, му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците за користење на туристичка 
класа." 

Член 10 
Ако во цената на карпата за патување со брод 

се засметани и трошоците за исхрана и ноќевање, 
во материјални трошоци на органот му се призна-
ваат 20% од дневницата предвидена со општиот акт 
на органот за времето што функционерот; раковод-
ниот работник и работникот ќе го помине на бродот. 

Ако во цената на авионската карта се засметани 
трошоците за исхрана и сместување, поради прекин 
на патувањето, на органот во материјални трошоци 
му' се признава дневницата намалена за 80%. 

Ако во цената на авионската карта поради 
прекин на патувањето е засметано само сместува-
њето, на органот во маетријални трошоци му се 
признава дневницата намалена за 50%. 

Член 11 
Ако со бродот заедно со функционерот, односно 

раководниот работник службено патуваат работни-
ци, во материјални трошоци на органот му се приз-
наваат издатоците за превоз на тие работници во 
ист износ како и издатоците за функционерот, од-
носно раководниот работник, под услов во налогот 
за службено патување, да е назначено дека тие из-
датоци се признаваат. 

Член 12 
Издатоците за користење на кола за спиење на 

службено патување в,о странство му се признаваат 
на органот во материјални трошоци, ако тоа пату-
вање трае без прекин најмалку 24 часови, ако се 
патува ноќе од 22 часа до 6 часот, или ако се патува 
најмалку шест часови 'ноќе после 20 часот со нама-
лени дневници за 50%. 

IV. Селидбени трошоци 

Член 13 
За селидба на раководен работник или на ра-

ботник во странство и од странство во Југославија 
во врска со неговото преместување, на органот во 
материјалните трошоци му се признаваат издатоци-
те за превоз по најекономичниот пат на предметите 
што служат за лична употреба на преместениот ра-
ководен работник или на работникот и на членови-
те на неговото потесно семејство што тој ги издржу-
ва и тоа: 

1) за раководниот работник и за работникот во 
тежина до 1.100 kg; 

2) за брачниот другар, чво тежина до 700 kg; 
3) за секое дете, во тежина до 300 kg, со тоа што 

вкупната тежина на предметите, ако раководниот 
работн,ик или работникот се сели со семејството, не 
може да изнесува повеќе од 2.500 kg. 

Во вкупната тежина на предметите од став 1 
на овој член се пресметува и тежината на амба-
лажата. 

Функционерот кој раководи со органот може да 
одобри ако за тоа постојат оп,равдани причини, пре-
воз на предметите да се изврши по воздушен карго 
пат, експресно со железница или со истото превозно 
средство со кое патува работникот („митгепек"), со 
тоа што вкупната тежина на предметите не може 
да изнесува повеќе од 15% на тежината од став 1 
на овој член, односно 50% ако поради вонредни 
настани во земјата на службување^ не постои 
можност за транспорт по друг пат. 

Издатоците од став 3 на овој член му се приз-
наваат на органот во материјални трошоци. 

Преместениот раководен работник или работни-
кот кој го користи правото за превоз на предметите 
по воздушен пат не може да го користи и правото 
за превоз по сувоземен или воден пат за остатокот 
на предметите. 

Член 14 
Ако' раководниот работник или работникот со 

членовите на семејството се сели од Југославија во 
некоја прекуморска странска држава, или обратно, 
а на таа линија сообраќаат југословенски бродови, 
издатоците за превоз на прдметите што се селат се 
признаваат во материјални трошоци според тари-
фата за превоз со југо-словенски бродови. 

Член 15 
Издатоците за пакување на покуќнината при 

селидбата на раководниот работник или на работ-
никот од странство му се признаваат на органот во 
материјални трошоци во паушален износ кој се ут-
врдува со решение на Сојузниот извршен совет за 
секоја календарска година во САД долари, а се ис-
платува во валутата на земјата од која раководниот 
работник или работникот се селат, пресметана спо-
ред курсот на таа змеј а и времето на селидбата и 
тоа посебно: 

1) за раководниот работник или за работникот 
со кој брачниот другар и децата престојуваат во 
странство; 
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2) за раководниот работник или за работникот 
со кој брачниот' другар и децата не престојуваат во 
странство. 

При селидбата на раководниот работник или на 
работникот од Југославија во странство, на органот 
во материјални трошоци му се признаваат издато-
ците за пакување на покуќнината, и тоа: 

1) за раководниот работник или за работникот 
кој се сели со членови!е на семејството и ги испра-
ќа предметите со брод, железница или со камион —-
во височина на три просечни остварени лични до-
ходи на работниците вработени во стопанството на 
Југославија за претходното полугодие; 

2) за раководниот работник или за работникот 
кој се сели со членовите на семејството и предмети-
ве ги испраќа по воздушен пат, експресно со желез-
ница, со истото превозно средство со кое патува 
(„митгепек"), или со сопствен автомобил — во висо-
чина на просечниот остварен личен доход в а 
работник вработен во стопанството на Југославија 
за претходното полугодие. 

Ако раководниот работник или работникот 
се сели без членовите на семејството, на органот во 
материјални трошоци му се признаваат издатоци-
те во височина од 50 Vo од паушалниот надомест од 
став 2 на овој член. 

На органот во материјални трошоци му се при-
знаваат и вистинските издатоци што раководниот 
работник или работникот ги има за превоз на пред-
метите од станот до соодветното превозно средство. 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат издатоците за осигурување на предметите 
што се осигурени кај југословенските осигурителни 
заводи, што раководниот работник или работникот 
ги праќа од Југославија во странство и од странство 
во Југославија, до вредноста што за секоја кален-
дарска година се утврдува со решение на Сојузниот 
извршен совет, и тоа посебно: 

1) ако раководниот работник или работникот 
се сели со членовите на семејството; 

2) ако раководниот работник или работникот се 
сели без членовите па семејството. 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат и издатоците во врска со прибавување на 
патнички исправи, вакцинација и лекарски преглед, 
ако надлеж,ната самоуправна интересна заедница 
за здравствено осигурување и здравство не ги приз-
нава тие трошоци. 

Член 1G 
Во материјални трошоци на органот му се приз-

наваат и издатоците на име надомест за сместување 
на предметите (покуќнината)'на преместениот рако-
воден работник или на работникот, ако со општиот 
акт на органот тоа е предвидено. 

Ако раководниот работник или работникот, во 
врска со заминување во странство или враќање во 
Југославија е должен да го испразни својот стан 
или примил обврска станот да го испразни заради 
ставање на станот на располагање на работник во ор-
ганот кој го преместил во странство, издатоците на 
име на надомест за сместување на предметите му 
се признаваат на органот во материјални трошоци 
во височината утврдена со општиот акт на органот. 

Член 17 
Издатоците за дневници за времето што рако-

водниот работник или работникот при селидбата 
ќе го помине на пат, му се признаваат на органот 
во материјални трошоци во износите што се приз-
наваат за надоместот за службени патувања во 
Југославија и во странство. 

За членовите на потесното семејство на пре-
местениот раководен^ работник или на работникот 

кои не се во работен однос, на органот му се приз-
наваат во материјални трошоци издатоците за днев-
ници на членовите на семејството — до износите 
предвидени со општиот акт на органот за дневници 
за II група и издатоците за личен превоз ца члено-
вите на семејството — до износот на надоместот 
предвиден со општиот акт на органот за личен пре-
воз на работниците. 

V. Други одредби 
-ѓ 

Член 18 
Издатоците што функционерите, раководните 

работници и работниците ги имаат на службено па-
тување во странство во врска со превезувањето, 
пренесувањето, внесувањето и изнесувањето на сл-
ужбена пошта, како и другите неопходни издатоци 
(такси и др.) му се признаваат на органот во мате-
ријални трошоци во платени износи, со правдање 
со соодветни сметки. 

Член 19 
% 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат издатоците што функционерите, раководните 
рабоници и работниците ги имаат во врска со ко-
ристењето на телефони и телеграми за време на 
службениот пат, а кои се неопходни за извршува-
њето на определени задачи и работи. 

Со согласност од шефот на југословенската де-
легација, во материјални трошоци на органот му се 
признаваат и издатоците на делегацијата во врска 
со изнајмувањето простории за состаноци на деле-
гацијата. за плаќање на стенографски и дактило-
графски услуги, како и за изнајмување машини за 
пишување за подготвување на службени извештаи 
или за потреби на службената кореспонденција. 

Издатоците од ст. 1 и 2 на овој член се правдаат 
со соодветни сметки. 

Член 20 
Во материјални трошоци му се признаваат на 

органот издатоците за личен превоз на раководниот 
работник или на работникот кој работи во странски 
држави со тешки климатски услови и на членовите 
на неговото потесно семејство (брачен другар и де-
ца) за доаѓање на одмор во Југославија и за вра-
ќање, за едно патување по најмалку 18 месеци пре-
стој во тие земји, во височина на цената од п а р и ч -
ката тарифа за превоз со најекономично превозна 
средство од оној вид и класа кои, според општиот 
акт на органот раководниот работник или работни-
кот можат да го користат на службено патување. 

Странските држави со тешки климатски усло-
ви во смисла на став 1 од овој член, се определу-
ваат со општ акт на органот. 

Член 21 
Ако семејството на раководниот работник или 

на работникот кој е со служба во странство, живее 
во Југославија, на органот во материјални трошоци 
му се признаваат издатоците па име надомест на 
трошоците поради одвоен живот од семејството, но 
најмногу за 50% повеќе од надоместот утврден за 
одвоен живот на работниците во Југославија. 

Условите и височината на надоместот по став 1 
на овој член сс определуваат со општиот акт на 
органот. 

Член 22 
На органот но материјални трошоци му се приз-

наваат издатоците на име на надомест за преведува-
ње што му се исплатуваат во динари по договор за 
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дело, на лице кое не е во работен однос, а кое во 
својство на преведувач патува во состав на југосло-
венска делегација. 

Член 23 
На органот во материјални трошоци му се приз-

наваат издатоците врз основа на пресметки на пат-
ните трошоци што по завршеното службено пату-
вање ќе ги поднесат функционерот, раководниот 
работник и работникот во согласност со одредбите 
на оваа уредба, со писмен извештај што го оверил 
функционерот кој раководи со сојузниот орган или 
со сојузната организација, во рок од 7 дена од де-
нот по завршетокот на службеното патување. 

Кон пресметката на патните трошоци се прило-
жуваат: налогот за службеното патување и доказ за 
износот платен за користењето на кола за спиење 
или бродска кабина — ако функционерот, раковод-
ниот работник или работникот на службено пату-
вање користеле кола за спиење, или бродска каби-
на, односно авионска или бродска карта — ако ко-
ристеле авион или брод, неискористено или делумно 
искористено кредитно писмо и друг доказ за тро-
шоците што се правдаат. 

Ако функционерот, раководниот работник или 
работникот на службеното патување платиле резер-
вација на местото, аеродромска такса или превоз на 
багажот со автобус и, доколку тоа посебно се пла-
ќа, кон пресметката на патните трошоци се прило-
жуваат и потврдите за плаќањето на тие трошоци. 

Кон пресметката на патните трошоци се прило-
жуваат и сметките за издатоците предвидени во чл. 
18 и 19 на оваа уредба, што на органите им се приз-
наваат во материјални трошоци. 

^ VI. Завршни одредби 

Член 24 
Одредбите на Уредбата за издатоците за патни 

и други трошоци што на сојузните органи на упра-
вата им се признаваат во материјални трошоци 
(, Службен лист на СФРЈ", бр. 20/78, 48/79, 66/79. 
58/80, 40/81. 71/81 и 18/83), сообразно ќе се приме-
нуваат и на службените патувања во странство, ка-
ко и при селидба во странство и обратно, ако со 
оваа уредба и со општите акти на органот донесени 
врз основа на оваа уредба, не е определено поинаку. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за издатоците за 
службени патувања и селидби во странство што на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/81, 13/82 и 74/82). 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од. де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 387 
23 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав ^Сребриќ, с. р. 

465. 

Врз основа на член 1036 став 1 точка 1 од Зако-
нот за поморската и внатрешната пловидба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А -

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ЛУКМТЕ ОДНОСНО ПРИСТАНИШТАТА ЗА 
МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ И ПЛОДНИТЕ ПА-
ТИШТА НА КОИ В А Ж И МЕЃУНАРОДНИОТ ИЛИ 
МЕЃУДРЖАВНИОТ РЕЖИМ НА ПЛОВИДБАТА 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат условите што мо-

раат да ги исполнуваат луките односно пристани-
штата за меѓународен сообраќај и пловните патишта 
на кои важи меѓународниот или меѓудржавнист 
режим на пловидбата, за да им се обезбеди безбедна 
пловидба на бродовите. 

Под брод, во смисла на оваа уредба, се подраз-
бираат и чамец и скела. 

Член 2 
Лука отворена за меѓународен сообраќај мора 

да има: 
1) подрачја на копно и воден простор на кој мо-

же да се врши безбедно приврзување и котвење на 
бродовите; 

2) безбедно и уредно одржувани длабочини на 
местата за котвење, приоѓање и пристанување на 
бродовите; 

3) брег кој овозможува безбедно приврзување 
и заштита на бродовите во сите временски окол-
ности; 

4) уреди за претоварување и сместување на то-
вар, зависно од намената на лупата; 

5) уредни и осветлени патеки и работни повр-
шини ,што служат за натовар односно истовар на 
товар, и за работа и дв,ижење на персоналот и вози-
лата; 

6) зграда односно просторија уредена за прима-
ње на патници и багажи, ако лудата е наменета за 
патнички сообраќај; 

7) средства, опрема и персонал за противпожар-
на заштита во обемот што зависи од намената на 
луката. 

Во лука отворена за меѓународен сообраќај мо-
ра да се обезбеди: 

1) контрола на безбедноста на пловидбата и за-
штита на човечките животи на море; 

2) заштитата на морето од загадување, со уреди 
опрема м обучен персонал во обем што зависи од 
намената на луката; 

3) снабдување^ на бродови'со гориво, мазиво, со 
вода за пиење и 'со електрична енергија; 

4) давање итна помош; 
5) хигиенско-санитарна заштита и вршење де-

зинфекција? дезинсекција и дератизација на брод и 
лука; 

6) снабдување на бродови екипаж и патници со 
најнеопходните производи; 

7) давање ПТТ услуги. 

Член 3 
Пристаниште отворено за меѓународен сообра-

ќа ј мора да има: 
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1) подрачје на копно и воден простор на кој 
може да се врши безбедно приврзување и котвење 
на бродовите; 

2) во своето подрачје определени котви надвор 
од пловниот пат, кои посебно се обележени; 

3) безбедни и уредно одржувани длабочини на 
местата за котвење, приоѓање и пристанување на 
бродовите при најнизок регулациони пловидбен 
водостој, кои не можат да бидат помали од длабо-
чината утврдена за пловен пат на кој се наоѓа при-
стаништето; 

4) брег опреман со потребните уреди што овоз-
можуваат безбедно приврзување и заштита на бро-
довите во сите временски околности и при сите во-
достои; 

5) уреди за претоварување и сместување на то-
вар, зависно од намената на пристаништето; 

6) уредени и осветлени патеки и работни повр-
шини што служат за натовар односно истовар на 
товар, и за работа и движење на персоналот и во-
зилата; 

7) пристан односно скали на брегот за сообра-
ќај брод-брег; 

8) зграда, односно просторија уредена за при-
мање на патници и багаж, ако пристаништето е 
наменето за патнички сообраќај; 

9) средства, опрема и персонал за противпожар-
на заштита во обем што зависи од намената на 
пристаништето. 

Во пристаниште отворено за меѓународен сооб-
раќа ј мора да се обезбеди: 

1) контрола на безбедноста на пловидбата и за-
штита на човечките животи на внатрешните плов-
ни патишта; 

2) заштита на водите од загадување, со уреди, 
опрема и обучен персонал во обем што зависи од на-
мената на пристаништето; 

3) снабдување на бродови со гориво, мазиво, со 
вода за пиење и со електрична енергија; 

4) давање итна помош; 
5) хигиеноко-санѕитарна заштита и вршење де-

зинфекција, дезинсекција и дератизација на бродот 
и пристаништето; 

6) снабдување на бродови, екипаж и патници со 
најнеопходните производи; 

7) давање ПТТ услуги. 

Член 4 
Пловните патишта во крајбрежното море на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
на кои важи меѓународниот режим на пловидбата 
мораат да имаат: 

1) соодветна длабочина, широчина и слободна 
височина на преминот кои обезбедуваат пловидба-
та безбедно да се врши со бродови за чие прифа-
ќање се оспособени луките што се наоѓаат на тој 
пловен пат, 

2) воспоставен и уредно одржуван пропишан 
систем на меѓународни ознаки со jcoj се обележу-
ва пловниот пат на морето. 

Член 5 
Пловните патишта на внатрешните води на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југослави-

ја на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот 
режим на пловидбата мораат да имаат: 

1) соодветни габарити (длабочина, широчина, 
височина, радиус на кривини)^определени со дого-
ворот со кој е воспоставен меѓународниот или меѓу-
д р ж а в н а ! ' режим на пловидбата на односниот 
пловен пат; 

2) воспоставен и уредно одржуван пропишан 
систем на меѓународни ознаки со кои се обележу-
ва пловниот пат на внатрешните води. 

Ако на пловниот пат од став 1 на овој член се 
наоѓа бродска преводница, габаритите на таа пре-
водница мораат да ги исполнуваат условите пред-
видени со меѓународниот договор кој се однесува 
на тој пловен пат, а кој ја обврзува Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Член 6 
Оваа уредба ќе се применува од 1 јуни 1984 

година. \ 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила во рок од осум де-

на од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 374 
25 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

466. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за 
правата и должностите на сојузните органи во по-
глед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОВИТЕ 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРИБА-

ВУВААТ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

Член 1 
Во Уредбата за видовите на предметите што мо-

жат да се прибавуваат со непосредна спогодба („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 43/81), во член 1 став 1 
точка 3 по зборот: „странство", се додаваат зборо-
вите: ,,и службени згради и простории за потребите 
на сојузните органи на граничните премини". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 389 
30 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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467. 

Врз основа на член бб став 2 од Законот за вр-
шеше на стопански дејности во странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/82), врз основа на со-глас-
ност од надлежните републички и покраински орга-
ни, С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД - ОСНОВАЧ НА ПОСТОЈА-
НА ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА ВО СТРАНСТВО ПРЕКУ 
КОЈА ЌE ВРШИ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ ВО 
ПОГЛЕД НА ПРОМЕТОТ НА ТАА ДЕЛОВНА ЕДИ-

НИЦА 

1. Организацијата на здружен труд што основа 
постојана деловна единица во странство која ќе 
врши работи на извоз и увоз на стоки и услуги (во 
натамошниот текст: деловната единица) е должна 
кон барањето за основање на деловна единица да 
приложи писмена обврска дека преку таа деловна 
'единица секоја година од вкупно остварениот про-
мет со фирми од земјата во која ја основа деловна-
та единица, поголемиот обем на тој промет ќе го ос-
тварува со извоз на стоки и услуги од Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија. 

2. Одлуката за преземање на обврската од точка 
1 на оваа одлука ја донесува органот на управува-
њето на организацијата на здружен труд^ согласно 
со самоуправната спогодба за здружување, со стату-
тот и со другите самоуправни општи акти на орга-
низац,иите на здружен труд. 

Ако повеќе организации на здружен труд заед-
нички основаат деловни единица, одлуката за пре-
земената обврска во смисла на точка 1 од оваа од-
лука се донесува согласно со самоуправната спо-год-
ба од член 64 на Законот за вршење на стопански 
деЈности во странство. I 

3. На организацијата на здружен труд, по неј-
зино барање, може да и се намали обврската ед то-
чка 1 на оваа одлука, ако основа деловна единица 
во една од земјите во развој. 

Намалувањето на обврската за извоз на стоки 
и услуги во смисла на став 1 од оваа точка може да 
изнесува најмногу 5010/о од обврската од точка 1 на 
оваа одлука. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа то-
чка, намалувањето на обврската за извоз на стоки 
и услуги од Југославија може да изнесува најмногу 
75'0/о од обврската од точка 1 на оваа одлука, ако ор-
ганизацијата на здружен труд основа деловна еди-
ница во една од најмалку развиените земји во раз-
вој. 

4. Одобрение за намалување на обврската за из-
воз на сто-ки и услуги во смисла на точка 3 од оваа 
одлука дава Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, по претходно прибавено мислење од коор-
динациониот одбор при надлежниот орган во репуб-
ликата, односно при надлежниот орган во автоном-
ната покраина и од Координациони одбор при Со-
јузниот извршен совет. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' ' 

Е. п. бр. 375 
23 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав ^Сребриќ, с. р. 

468. 

Врз основа на член 163 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 23/83), на предлог на 
Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство, С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ 
ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МО-
Ж А Т ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ, СУПЕРГАРАН-
ЦИИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ЕМСТВО ЗА СМЕТ-

КА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

1. Во Одлуката за намените и условите под кои 
банките овластени за работи со странство можат да 
даваат гаранции, супергаранции и други облици на 
емство за сметка на странски лица (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/78 и 38/81) во точка 1 во одредбата 
под 6 на крајот точката се заменува со точка и за-
пирка и потоа се додава нова одредба, која гласи: 

„7) за странските банки кои дале гаранции, су-
пергаранции или други облици на емство заради да-
вање гаранции, супергаранции и други Облици на 
емство на домашните основни и други организации 
на здружен труд и на други општествени правни 
лица. 

При давањето гаранција, супергаранција и дру-
ги облици на емство од став 1 на оваа одредба, бан-
ките овластени за работи со странство можат да ба-
раат контрагаранција од странската банка." 

2. Точка 2 се менува и гласи' 
„2. Банките овластени за работи со странство 

можат за сметка на странски лица од точка 1 на 
оваа одлука да ги даваат оние видови гаранции, су-
пергаранции и други облици на емство што се утвр-
дени со самоуправните спогодби на банките овласте-
ни за работи со странство склучени врз основа на 
член 166 став 1 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство." 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 392 
30 Јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

, Потпретседател, 
Борисав СреЅриќ, с. р. 

469. 

Врз основа на член 78 став 8 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 77/82) и член 2 од Законот 
за плаќањата во конвертибилни девизи (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/83), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕМОТ, ИЗВОРИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ОТПЛАТА НА ФИ-
КСНИТЕ И ГАРАНТИРАНИТЕ ОБВРСКИ ПО 
СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМ-

ВРИ 1982 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат обемот, изво-
рите и критериумите за обезбедување девизи за от-
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плата на фиксните и гарантираните обврски по 
странските кредити земени до 31 декември 1982 го-
дина за основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица (во. ната-
мошниот тгчсст: општествени правни лица)'од Соци-
јалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка 

'Република Македонија, Социјалистичка Автономна 
покраина Војводина, Социјалистичка Автономна по-
краина Косово, чијшто степен на задолженоста е 
над југословенскиот просек. 

2. За општествените правни лица се обезбеду-
ваат девизи од 344 милиони долари, на. следниот 
начин: 

1) 50% од утврдениот износ со давање на при-
времени позајмици од финансиските кредити што 
ги зима Народната банка на Југославија на рок до 
пет години, под исти услови под кои тие кредити се 
земени; 

2) 50% од утврдениот износ со дефинитивната 
продажба на девизите издвоени кај банките овла-
стени за работи со странство. 

3. Заради обезбедување девизи од точка 2 од 
одредбата под 2 од оваа одлука сите општествени 
правни лица од територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се должни од 
девизниот прилив остварен од 15 јули до 31 декември 
1983 година да издвојуваат 4,7% до износот од 
172,000.000 САД долари, освен од девизниот прилив 
остварен по основ на влоговите на странски лица во 
домашните организации на здружен труд и од сто-
рно одливот. 

Банките овластени за работи со странство сед-
модневно ќе ги пренесуваат издвоените девизи од 
став 1 на оваа точка на посебна сметка кај Народ-
ната банка на Југославија заради нивна дефинитив-
на продажба. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 391 
О јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
, д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

7) метанол Ѕ-цистерни 
8) метанол Ѕ-бочви 
9) метанол 

21,77 
22,53 
18,16 

Дин/kg 
1) пропилен 35,13 
2) С-4 фракција 33.14 
3) пиролитичко масло 12.04 
4) пиролитички бензин 28-07 
5) винилхлорид мономер 52.08 
б) етилен дихлорид i 36,38 

2. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет на петрохеммски производи на 
големо односно на мало при формирањето на дени-
те на мало односно на големо на производите од то-
чка 1 на оваа одлука можат да го заометаат учест-
вото за покритие на трошиците за прометот до ап-
солутен износ кој според прописите постоел на 31 
јули 1982 година. 

3. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзиното задржување во сила. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 359 
. 1 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с.р. 

470. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за 'општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз обнова на согласност ед надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ  

ЗА ОДДЕЛНИ ПЕТРОХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на петрохемиски производи 
цените на своите производи, можат да ги формираат 
така што највисоките производителски цени за пе-
трохемиски производи, при задржување на постој-
ните услови за продажба, да изнесуваат, и тоа за: 

471. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествена кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 
и 38/30), врз основа на согласноста на надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ДЕНИ, 
ОДНОСНО НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИ-
ТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ И 

ДЕТЕРГЕНТИ 

1. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство на хемиски производи 
можат цените на своите производи да ги формираат 
така што највисоките производител ски цени, при 
задржување на постојните услови за продажба, да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) натриум триполифосфат 55,40 
2) калцинирана сода - 11,00 
3) каустична сода блок 30,00 
4) каустична сода ливчиња 1/40 30,50 
5) каустична сода ливчиња 1/2 ' 30,50 
6) каустична сода ливчиња 1/1 34,30 
7) бикарбона сода. техничка „В" 10,70 
8) бикарбона сода. фармацевтска „МВВ" 10,70 
9) прав за гаснење пожар Lu-1 12,70 

10) дестилирана масна киселина бд рас-
тително и животинско потекло 94,0 

11) дестилирана хидрирана масна кисели-
на од лој 98,0 
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12) дестилирана олеинска киселина 9G,0 
13) зеолит 45 А 15,0 
14) натриумсулфат, безводен „В" 9,3 
15) DBIS-95 105,0 
16) Југопон НТ 60,70 
17) Лоретол 30 52,90 
18) Лорепон LS 78,70 
19) Кутренат ASN 108,70 
20) Кутринол NPN 107,3 
21) Дамарил ТЅ 95% AM 105,00 
22) Дамарил КЅ 95'% AM 100,60 
23) Памарил СЅ 95% AM 104,00 
24) Памарил НТ 50% AM 60,70 
25) Памарил НК- 50% AM 58,80 
26) Памарил НС 50% AM 60,50 
27) Латесол 34,60 
28) Терилан ВА 79,60 
29) Терилан СА-30 102,10 
30) Терил 15-BIO 15,90 
31) Терил 60 ^ 35,90 
32) Натриумперборат, технички 35,50 
33) Линеарен алкилбензол (LAB) 83,40 

2. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на хемиски производи и ор-
ганизациите на здрз'жен труд што се занимаваат со 
производство на детергенти можат' цените на своите 
производи кои според прописите постоеле на ден 
29 јануари 1983 година, при задржување на постој-
ните услови за продажба да ги зголемат, и тоа за: 

1) карбоксиметил-целулоза 
2) етоксилати 
3) мирисни композиции 
4) натриз'мсиликат 
5) детергенти 

3. Организациите на здружен труд се должни 
да Ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одред-
бите од тон. 2 на оваа одлука со доставување на це-
новници пред денот на почетокот на применување-
то на тие цени. 

4. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет на големо, односно на мало мо-
жат при ф-ормирањето на цените на мало, односно 
на големо од тон. 1 и 2 на оваа одлука да го засме-
таат учеството за покритие на трошоците на голе-
мо, односно на мало до апсолутниот износ кој спо-
ред прописите постоел на ден 31 јули 1982 година. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чии отстранувања 
е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рок 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причи-
ни за нејзино задржување во сила. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 393 
12 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

472. 

Врз основа на чл. 4 и 15 од Уредбата за издато-
ците за службени патувања и селидби во странство 
што на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации им се признаваат во материјални тро-
шоци (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 37/83), Сојузни-
от извршен совет донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО Ш 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ 
ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗ-

НАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Највисоките износи на дневниците за службе-
но патување во странство што на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации им се приз-
наваат во материјални трошоци при службено пату-
вање во одделни странски земји изнесуваат по гру-
пите задачи и работи до: 

за Авганистан: 
I група 

II група 

за Албанија: 
I група 

II група 

ДО 41'% за Алжир: 
ДО 20% I група 
ДО 28% II група 

ДО 29% за Ангола: 
ДО 25% I група 

Потпртседател, 
Звоне Драган, с. р. 

II група 

за Аргентина: 
I група 

II група 

за Австралија: 
I група 

II група 

за Австрија: 
I група 

II група 

за Бахреин: 
I група 

II група 

за Бангладеш: 
I група 

II група 

,за Белгија: 
I група 

II група 

80 САД долари 
72 САД долари 

60 пресметковни 
долари 

54 пресметковни 
долари 

73 САД долари 
бб САД долари 

78 САД долари 
70 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

79 австралиски 
долари 

71 австралиски 
долар 

1.048 австриски 
шилинзи 

943 австриски 
шилинзи 

101 САД долар 
91 САД долар 

58 САД долари 
52 САД долари 

3.148 белгиски 
франци 

t 2.833 белгиски 
франци 
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за Вешт: 
I група 

II група 

за Боливија: 
I група 

II група 

за Чехословачка: 
I група 

II група 

за Данска: 
I група 

II група 

за АР Египет: 
I група 

II група 

за Еквадор: 
I група 

II група 

за Екваторнјална Гвинеја: 
I група 

II група 

за Ел Салвадор: 
I група 

II група 

за Етиопија: 
I група 

II група 

за Филипини: 
I група 

II група 

за Финска: 
I група 

II група 

за Франција: 
I група 

II група 

за Габон: 
I група 

II група 

за Гана: 
I група 

II група 

за Горна Волта: 
I група 

II група 

90 САД долари 
81 САД долари 

60 САД долари 
54 САД долари 

57 пресметковни 
долари 

51 пресметковен 
долар 

480 дански круни 
432 дански круни 

90 САД долари 
81 САД долар 

59 САД долари 
53 САД долари 

79 САД долари 
71 САД долар 

51 САД долар 
46 САД долари 

55 САД долари 
49 САД долари 

59 САД долари 
53 САД долари 

75 САДдо лари 
68 САД долари 

500 француски 
франци 

450 француски 
франци 

103 САД долари 
93 САД долари 

90 САД долари 
81 САД долар 

80 САД долари 
72 САД долари 

за Грција: 
I група 

II група 

за Гвајана: 
I група 

II група 

за Гаватемала: 
I група 

II група 

за Гвинеја: 
I група 

II група 

за Хаити: 
I група 

II група 

за Холандија: 
I група 

II група 

за Хондурас: 
I група 

II група 

за Хонг Конг: 
I група 

II група 

за Инидја: 
I група 

II група 

за Индонезија: 
I група 

II група 

за Иран: 
I група 

II група 

за Ирак: 
I група 

II група 

за Ирска: 
I група 

II група 

за Исланд: 
I група 

II група 

за Италија: 
I група 

II група 

43 САД долари 
39 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

74 САД долари 
67 САД долари 

НО САД долари 
99 САД долари 

54 САД долари 
49 САД дола,ри 

200 холандски 
флорини 

180 холандски 
флорини 

75 САД долари 
68 САД долари 

90 САД долари 
81 САД долар 

100 САД долари 
90 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

58 англиски 
фунти 

52 англиски 
фунти 

50 САД долари 
45 САД долари 

100.000 италијански 
лири 

90.000 италијански 
лири 
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за Израел: 
I група 

II група 

за Јамајка: 
I група 

II група 

за Јашшја: 
I група 

II група 

за ДР Јемен: 
I група 

II група 
4за АР Јемен: 

1 група 
II група 

за Јордан: 
I група 

II група 

за Камерун: „ 
I група 

II група 

за Канада: 
I група 

II група 

за Катар: 
I група 

II група 

за Кенија: 
I група 

II група 

за HP Кина: 
I група 

II група 

за Кипар: 
1 група 

II група 

за Кампучија: 
I група 

II група 

за Колумбија: 
I група 

II група 

за Конго: 
I група 

II група 

за П Д Р Кореја: 
I група 

II група 

бб САД долар-и 
59 САД долари 

87 САД долара 
78 САД долари 

105 САД долари 
95 САД долари 

92 САД долари 
81 САД долар 

94 САД долари 
85 САД долари 

79 САД долари 
71 САД долар 

85 САД долари 
77 САД долари 

85 канадски 
долари 

77 канадски 
долари 

126 САД дол ајри 
113 САД долари 

48 САД долари 
43 САД долари 

65 САД долари 
59 САД долари 

52 САД долари 
47 САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

110 САД долари 
99 САД долари 

75 САД долари 
68 САД долари 

за Костарика: 
I група 

II група 

за Куба: 
I група 

II група 

за Кува-јт: 
I група 

II група 

за Лаос: 
I група 

II група 

за Лесото: 
I група 

II група 

за Либан: 
I група 

II група 

за Либерија: 
I група 

II група 

за АЏ Либија: 
I група 

II група 

за Луксембург: 
I група 

II група 

за Мадагаекар: 
I група 

II група 

за Малави: 
I група 

II група 

за Унгарија: 
I група 

II група 

за Малезија: 
I група 

II група 

за Мали: 
I група 

II група 

за Малта: 
I група 

II група 

за Мароко: 
I група 

XI група 

72 САД долари 
65 САД долари 

85 САД долари 
77 САД долари 

114 САД долари 
103 САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

90 САД долари 
81 САД долар 

73 САД долари 
бб САД долари 

73 САД долари 
бб САД долари 

2.114 белгиски 
франци 

1.903 белгиски 
франци 

59 САД долари 
53 САД долари 

78 САД долари 
70 САД долари 

63 САД долари 
57 САД долари 

91 САД долар 
82 САД долари 

91 САД долар 
82 САД долари 

54 САД долари 
49 САД долари 

52 САД долари 
47 САД долари 
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за Мавританија: 
I група 

II група 

за Мексико: 
I група 

II група 

за Монголија: 
'I група 

II група 

за Мозамбик: 
I група 

II група 

за СР Германија: 
I група 

II група 

за ДР Германија: 
I група 

П група 

за Непал: 
I група 

II група 

за Нигер: 
I група 

II група 

за Нигерија: 
I група 

II група 

за Никарагва: 
I група 

II група 

за Норвешка: 
I група 

II група 

за Нов Зеланд: 
I група 

II група 

за Брегот на Слоновата 
Коска: 

I група 
II група 

за Оман: 
I група 

II група 

за Пакистан: 
I група 

II група 

90 САД долари 
81 САД долар 

61 САД долар 
55 САД долари 

76 пресметковни 
долари 

68 пресметковни 
долари 

75 САД долари 
68 САД долари 

153 германски 
марки 

138 германски 
марки 

70 пресметковни 
долари 

63 пресметковни 
долари 

42 САД долари 
38 САД долари 

90 САД долари 
81 САД долар 

180 САД долари 
126 САД долари 

78 САД долари 
70 САД долари 

580 норвешки 
круни 

522 норвешки 
круни 

77 САД долари 
69 САД долари 

100 САД долари 
90 САД долари 

94 САД долари 
85 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

за Панама: 
I група 

II група 

за Парагвај: 
I група 

II група 

за Перу: 
I група 

II група 

за Полека: 
I група 

II група 

за Порторико: 
I група 

II група 

за Португалија: 
I група 

II група 

за Руанда: 
I група 

II група 

за Романија: 
I група 

II група 

за САД: 
I група 

II група 

за Њујорк: 
I група 

II група 

за Саудиска Арабија: 
I група 

II група 

за Сенегал: 
I група 

II група 

за Сао Томе и Принсипе: 
I група 

II група 

за Сејшели: 
I група 

II група 

за Сиера Леоне: 
I група 

II група 

за Сингапур: 
I група 

II група 

76 САД долари 
68 САД долари 

62 САД долари 
56 САД долари 

82 САД долари 
74 САД долари 

75 САД долари 
68 САД долари 

63 САД долари 
57 САД долари 

68 САД долари 
61 САД долар 

80 САД долари 
72 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

98 САД долари 
88 САД долари 

118 САД долари 
106 САД долари 

163 САД долари 
147 САД долари 

71 САД долар 
64 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

89 САД долари 
80 САД долари 

90 САД долари 
81 САД долар 

102 САД долари 
92 САД долари 
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за АР Сирија: 
I група 

II група 

за Сомалија: 
I група 

II група 

за ССР: 
I група 

II група 

за Судан: 
I група 

II група 

за Шпанија: 
I група 

II група 

за Шри Ланка: 
I група 

II група 

за Швајцарија: 
I група 

II група 

за Женева: 
I група 

II група 

за Шведска: 
I група 

II група 

за Тајлаед: 
1 група 

II група 

за Танзанија: 
I група 

II група 

за Того: 
I група 

II група 

за Тринидад-Тобаго: 
I група 

II група 

за Тунис: 
I група 

II група 

за Турција: 
I група 

II група 

70 САД долари 
63 САД долари 

73 САД долари 
бб САД долари 

80 пресметковни 
долари 

72 пресметковни 
долари 

98 САД долари 
88 САД долари 

75 САД долари 
68 САД долари 

53 САД долари 
48 САД долари 

152 швајцарски 
франци 

137 швајцарски 
франци 

182 швајцарски 
франци 

164 швајцарски 
франци 

600 шведски 
круни 

540 шведски 
круни 

69 САД долари 
62 САД долари 

81 САД долар 
73 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

НО САД долари 
99 САД долари 

59 САД долари 
53 САД долари 

50 САД долари 
45 САД долари 

за Уганда: 
I група 

II група 

за Обединети Арапски 
Емирати: 

I група 
II група 

за Уругвај: 
I група 

II група 

за Велика Британија: 
I група 

II група 

за Венецуела: 
I група 

II група 

за СР Виетнам: 
I група 

II група 

за Заир: 
I група 

II група 

за Замбија: 
I група 

II група 

за Зимбабве: 
I група 

II група 

за сите други држави: 
I група 

II група 

74 САД долари 
67 САД долари 

121 САД долар 
109 САД долари 

64 САД долари 
58 САД долари 

62' англиски 
фунти 

56 англиски 
фунти 

100 САД долари 
90 САД долари 

51 САД долар 
46 САД долари 

120 САД долари 
108 САД долари 

76 САД долари 
69 САД долари 

50 САД долари 
45 САД долари 

50 САД долари 
45 САД долари 

2. По исклучок од одредбите од точка 1 на ова 
решение, дневниците што на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации им се признаваат 
во материјални трошоци при службено патување во 
странски земји што се наоѓааат во воена состојба се 
зголемуваат до 50% од износот од таа точка. 

Сојузниот извршен совет, по предлог на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи, го утврду-
ва, по поодделни земји, износот на зголемувањето на 
дневниците според одредбите од став 1 на оваа точка. 

3. Издатоците за пакување на покуќнина при се-
лидба на раководен работник или работник од стран-
ство им се признаваат на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации во материјални 
трошоци во паушален износ, и тоа: 

а) за раководен работник или работник со кој 
престоруваат во странство брачниот другар и децата, 
во валута на земјата од која се сели во износ од 400 
САД долари, пресметано по текуштиот курс на зем-
јата од која се сели во време на селидбата; 

б) за раководен работник или работник со кој 
брачниот другар и децата не престојуваат во стран-
ство, во валута на земјата од која се сели во износ 
од 200 САД 'долари, пресметано по текуштиот курс 
на земјата од која се сели во време на селидбата. 
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4. На сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации им се признаваат во материјални 
трошоци издатоците за осигурување на предметите 
осигурани кај југословенските осигурителни заводи, 
што раководниот работник или работникот ги испра-
ќа од Југославија во странство или од странство во 
Југославија до следниот износ: 

а) ако се сели со членовите на семејството, вред-
ност на предметите до 180.000 динари; 

б) ако се сели без членовите на семејството, 
вредност на предметите до 90.000 динари. 

5. Ова решение се применува на службени пату-
вања во странство и на селидби што за.почнуваат од 
денот на неговото влегување во сила. 

6. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за највисоки-
те износи на дневниците за службено патување во 
странство што на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации им се признаваат во матери-
јални трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/81 
и 42/81). 

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 390 
30 јуни 1933 година 

Белград ^ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

473. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАРИНА НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ПРЕ-

КВАЛИФИКУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ 

1. Се ослободуваат од плаќање царина органи-
зациите на здружен труд на увозот на производи од. 
долунаведените тарифни броеви односно ставови на 
Царинската тарифа — Специфична опрема што се 
користи во заштитните работилници за рехабилита-
ција, вработување и преквалификување на инва-
лиди, и тоа: 

Тарифен 
број на 

Царинската Наименување 
тарифа 

1 2 

84.19/2 Други машини за пакување и завивање 
на стоки, други машини 
Ех. 
— Машини за пакување и завивање на 

бонбони и карамели 
— Машини за етикетирање на текстил-

ни ткаенини 
— Машини за пакување во вреќи 
— Машини за пакување на BIG жиле-

ти за бричење 

34.31/2 Машини за производство и довршување 
на хартија или картон 
Ех. ' 
— Машини за пластифицирање на пе-

чатени табаци и ролни 
— Машини за лепење хартија 
— Машини за спојување (каширање) на 

хартија, картон лепенка, брановит 
картон 

84.32/1 Кииговрзувачки машини, вклучувајќи 
и машини за проширување на книги 
Ех. 
— Машини за шиење на книги — тул-

-машини 
— Машини за собирање на табаци 
— Машини за лепење на книги 

^ — Машини за свиткување на табаци 
(фолц-машинм) 

— Преси за стискање на книги, брошури 
и блокови 

84.33/1 Машини од сите видови за сечење хар-
тија или картон; други машини за пре-
работка на хартиена маса, хартија или 
картон 
Ех. 
— Механички машини за кроење (штан-

цување) на хартија и картон 
— Машини за перфорирање на хартија 
— Електрични машини за сечење на 

хартија и картон 
— Машини за изработка на хартиеии 

ќесиња, пликови и други предмети за 
пакување, од хартија и картон 

— Машини за изработка на жлебови за 
лепенка и бран-овит картон 

84.34/1 Машини, уреди и прибор за леење на 
букви или набирање на букви и машини 
за подготвување или изработка на кли-
шиња, плочи, или валјаци за печатење 

84.34/2 Печатарски букви, стереотипен матри-
ци со отпечаток и други матрици, кли-
шиња плочи и валзаци подготвени за 
печатарски цели 

84.35/3 Други машини за печатење 
Ех. 
— Офсет печатарски машини за рамно 

печатење од табаци 
— Преси за изработка на пробни отпе-

чатени 
— Машини за печатење на тркалезни и 

рамни површини од пластика 
— Машини за изработка на самолепли-

ви ленти 
84.36/26-2 Машини од сите видови, што се употре-

буваат за преработка на природни или 
синтетички и вештачки текстилни влак-
на, други 
Ех. 
— Машини за режење на стари крпи 
— Машини за развлакнување на крпи 
— Машини за отстранување на метални 

делови од влакна од крпи 
— Комора за мешање на отпадоци од 

текстил 
— Комора за испрашување на нечисто-

тија 
— Гребеналки за текстилни влакна 
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84.36/36 

84.37/36 

84.39 

Ѕ4.40/6е-2 

84.46/1 

84.46/2 
84.46/3 

84.46/6 

84.47/2 

84.47/8 

Машини за дублирање на предиво од па-
мук, коноп, лен и од синтетички и ве-
штачки влакна, освен автоматски 
Машини за ткаење, машини за плетење 
и машини за изработка на гајтан-преди-
во, тил, тантели, везови, позамантерија, 
плетеници или мрежи; машини за под-
готвување предиво за употреба на тие 
машини, вклучувајќи и сновалки и ма-
шини за скробење 
Ех. 
— Автоматски машини за изработка на 

везови на текстил со еднобоен копец 
за вез 

— Автоматски машини за изработка на 
везови на текстил со поЕеќебоен ко- . 
нец за вез 

— Машини за изработка на реси на 
ткаенина 

башини за изработка и довршување на 
филц во парчиња или во форми 
Ех. 
— Машини за режење цик-цак 
— Машини за формирање на руно 
— Машини за иглење на руно 
Машини за сечење на ткаенина, други 
машини, други 
Ех. 
— Машини за режење со трачен нож 

(Banseg) 
— Маса за положување на материјал, 

со пневматски уред за прорежување 
— Машини за положување на ткаенини, 

со механизам за водење -
— Преси за фронтално фиксирање 
— Машини за сечење на ткаенини 
— Комори за бојосување на ткаенини 
— Машини за електростатичко бојосу-

вање со течни бои 
— Машини за печатење на кутии од 

брановита лепенка и картон 
Машини за обработка на камен, гатери и 
слични машини 
Машини за мазнење камен 
Машини за цепење и сечење неметали 
Ех. 
Универзални машини за режење на ша-
мот 
Алатни машини за обработка на мине-
рални материјали, други машини 
Ех. 
Универзални брусилки на шамот 
Машини за рендисање 
на дрво 
Ех. 
Автоматски двестрани блањалки 
Други машини за механичка обработка 
на дрво 
Ех. 
— Машини за стружење на дрво 
— Специјални машини за калибрирање 

на чепови со стискање по пат на вал-
јаци 

— Машини за лупење на фурнир 

— Машини за гравирање на дрво 
— Машини за изработка на дрвени еле-

менти за штипалки 
84.47/10 Алатни машини 

Други машини 
Ех. 
Специјални машини за обработка на 
предмети од бакелит 

84.57/2 Машини за изработка на друго стакло 
Ех. 
— Пневматски преси за обликување на 

стаклени кликери 
— Двоцилиндрични машини за глазира-

ње на стакло 
90.10/1 Апарати за фотокопирање или термоко-

пирање 
Ех. 
— Апарати за светлосно копирање на 

кроеви на озолит-хартија 
— Апарати за контактно копирање на 

филм, хартија, печатарски плочи и 
валјаци 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од деиот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 396 
30 јуни 1983 година 

. Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав С р е т и ќ , с. р. 

474. 

Врз основа Не член 10 став 1 од Законот за дре-
микување на државната граница и за движење во 
графичкиот појас (Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 
ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СОО-

БРАКАЈ 

1. За прем.инување на државната граница се оп-
ределуваат сезонските гранични премини за меѓу-
народен поморски сообраќај Будва и Котор. 

2. Граничните премини од точка 1 на ова реше-
ние ќе работат до 31 октомври 1983 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 373 
30 јуни 1983 година 

Белград 

Се ѓзен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав ^Сребриќ, с. р. 
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' 475. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
стандардизација пропишува 

за 
бр. 
за 

1) Кујнска опрема. Мери за коор-
динирање - - - - - - JUS U.A9.055 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУЈ-
НСКА ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за кујнска опрема, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Обработка на податоци. 
Примена на збирот на знаци ко-
дирани со 7 битови и на неговите 7-
битни и 8-битни проширувања на ма-
гнетна лента со 9 канали со широчи-
на од 12,7 mm — — — — — — 

2) Обработка на податоци. Озна-
ки на мерните единици на Меѓуна-
родниот систем на мерни единици (SI) 
и на другите мерни единици во систе-
мот со ограничен збир на знаци — — 

3) Обработка на податоци. Гра-
фичко претставување на контролните 
знаци на збирот на знаци кодирани со 
7 битови — — — — — — — 

JUS I.B2.001 

JUS I.B3.001 

JUS I.B3.002 

2) Кујнска опрема. Големини на 
отворите за вградување на апарати JUS U.A9.057 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
обавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 u 

Југословенскиот стандард JUS U.A9.055 од член 
1 на овој правилник е задолжителен во целост, а 
ќе се применува на кујнска опрема што ќе се про-
изведе односно увезе од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Применувањето на југословенскиот стандард 
JUS U.А 9.057 од член 1 на овој правилник не е за-
должително. ' 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во („Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

JUS I.B2.001 и JUS I.B3.002 од член 1 на овој пра-
вилник не е задолжително. Југословенскиот ста?г-
дард JUS I.B3.001 и задолжителен во целост, а ќе 
се применува на обработката на податоци од денсРг 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

4 месеци од денот на објавувањето во „Службен ли-
ст на СФРЈ". 

Бр. 50-9537/1 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
ЕЗукашин Драгоевиќ, с. р. 

Бр. 50-9539/1 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

476. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациј а пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРА-

БОТКА НА ПОДАТОЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југослове-

н и т е стандарди за обработка на податоци, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

477. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА "ИНСТРУ-
МЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ЗА-

ЗЕМЈУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се прошишува југословенски-

от стандард за инструменти за мерење на отпорнос-
та на заземјување, кој го има следниот назив и оз-
нака: ' 

Инструменти за мерење на отпор-
носта на заземјување. Барања за без-
бедност и за механичка цврстина — JUS L.G1.030 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
обЈавува во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т завод за 
стандардизациј а. 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на инструментите за мерење на отпорноста на 
зеземјувањето што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9542/1 
8 јуни 1983 година 

Белград ' 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандар дизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

478./ 

- Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за лабораториски садови и прибор 
од стакло, кој го има следниот назив и ознака: 

Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Стаклени термометри пол-
нети со течност, за специјални намени JUS В.Е4.359 

к 
Член 2 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-
вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандар дизациј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на лабораториски садови и прибод од стакло 
што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9540/1 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандар дизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

479. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л М И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУМЕ-

РАЦИЈА НА СЕДМИЦИТЕ ВО ГОДИНАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за нумерација на седмиците во го-
дината, кој го има следниот назив и ознака: 

Нумерација на седмицитево годи-
ната. Календари — — — - — JUS A.D0.108 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на нумерациЈата на седмиците во годината 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Применувањето на прилозите А, В, С, D и Е на 
југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на' СФРЈ". 

Бр. 50-9536/1 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандар дизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

480. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К ' 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И З А Ф Е Р О -

Л Е Г У Р И 

Член 1 
Со овој правилник сб пропишуваат Југословен-

ските стандарди за феролегури. кои ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хеми- 1 

скиот состав на феролегури. Фото--
метриско определување на содржина-
та на фосфор во ферохромот — — JUS С.А1.411 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Волу-
метриско определување на содржина-
та на фосфорот во фероеилициумот — JUS С.А1.419 
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3) Феролегури. Силикокалциум. 
Технички услови - - - - - JUS С.В1.105 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој' 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на феролегури што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските ста-
ндарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на испитувањето на 
хемискиот состав на феролегури. Фо-
тометриско одредување на фосфор 
во ферохром — ' — — — — — JUS С.А1.411 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите на испитувањето на хемис-
киот состав на феро легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/72); 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско одредување на фосфор 
во феросилициум — — — — — JUS С.А1.419 
,донесен со Решението за југословенските стан-
дарди за феро легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/72). 

Заварување и сродни постапки. 
Заварување при заип ита на гас. Пос-
тапки - - - - - - - JUS С.Т3.015 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9538/1 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

482. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венските стандарди за феролеѓури („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/69). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на обавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9543/1 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

481. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациј а пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВА-

РУВАЊЕ И ЗА СРОДНИ ПОСТАПКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за заварување и за сродни постапки, 
кој го има следниот назив и ознака: 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ: ЗА ЧИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за чисти хемикалии, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Борна кисе-
лина. Технички услови — — — — JUS H.G2.021 

2) Чисти хемикалии. Борна кисе-
лата. Определување на содржината на 
борна киселина. Волуметриски метод JUS H.G8.067 

3) Чисти хемикалии. Верна кисе-
лина. Определување на содржината на 
хлорид. Турбидиметриски метод — JUS H.G8.068 

4) Чисти хемикалии. Борна кисе-
лина. Определување на содржината на 
сулфати. Спектрофотометриоки ме-
тод — — — — — — — — — JUS H.G8.069 

5) Чисти хемикалии. Борна кисе-
лина. Определување на содржината на 
фосфати. Спектрофотометриски ме-
тод - - - - - - - - - JUS Ii.G8.070 

6) Чисти хемикалии. Борна кисе-
лина. Определување на содржината на 
тешки метали (како Pb). Колоримет-
риеки метод - - - - - - - JUS H.G8.071 

7) Чисти хемикалии. Борна кисе-
лина. Определување на содржината на 
железо. Колориметриски метод — JUS H.G8.072 

8) Чисти хемикалии. Борка кисе-
лина. Определување на содржината на 
арсен. Фотометриски метод — — JUS H.G8.073 
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9) Чисти хемикалии. Борка кисе-
лина. Определување на содржината на 
калциум и магнезиум. Метод на атом- ^ ' 
ска апсорпција — — — — — — JUS II.G8.074 

10) Чисти хемикалии. Борка кисе-
лина. Определување на содржината на 
материите кои не испаруваат со метат 
нол. Гравиметриски метод — — — JUS Ii.G8.075 

11) Чисти хемикалии. Борна кисе-
лина. Определување на содржината на 
материите нерастворливи во вода. Гра-
виметриски метод — — — — — JUS H.G3.076 

Член 2 
Југословенските стандарди од член" 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, ѓ. ќе се при-
менуваат на борна киселина што ќе се произведе од-
носно увезе од денот на влегувањето во сила н-а овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-9541/1 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вука шии Драгоевиќ, с. р. 

483. 

Врз основа на член бб став 1, во врска со член 
65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕ-
ЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШОЦИ 

1. Старосните, инвалидските и семејните пен-
зии, усогласени според член 64 и член G5 став 1 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници, се усогласуваат со движе-
њето на просечните животни трошоци во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, така 
што, починувајќи од 1 јули, 1983 година, се зголе-
муваат за 6% од пензијата исплатена за месец јуни 
1983 година. 

2. Вкупниот износ на пензијата и на податокот 
кон пензијата на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941", на лицата одликувани со Орден на на-
роден херој и на борците од Шпанската национал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година не може да го надмине износот на нај-
високиот месечен личен доход на функционер на 
Собранието на СФРЈ од претходната година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 33-1 
14 јули 1Ѕ83 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на, социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 

' Рахмија Кадешзќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕД-
БАТА НА ЧЛЕН 10 СТАВ 7 ОД ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОГРАМАТА НА РАБОТИТЕ ВРЗ УРЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА НОВИ 
САД ЗА 1980 ГОДИНА; НА ЧЛЕН 13 СТАВ 1 А Л И -
НЕЈА 6 ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕ-
ДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ГРАД 
НОВИ САД ЗА 1981 ГОДИНА И НА ЧЛЕН 14 СТАВ 
7 ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ГРАД 

НОВИ САД ЗА 1982 ГОДИНА 

1. Месната заедница „Степановиќево" од Степа-
новиќево, пред Уставниот суд на Југославија поведе 
постапка за оценување на уставноста на одлуката за 
програмата за уредување на градежно земјиште на 
општината односно на град Нови Сад за 1980, 1981 и 
1982 година, поради тоа што со нив не е предвидено 
уредување на земјиштето во Степановиќево, дека од-
луките се донесени без спроведување на јавна рас-
права во месната заедница и дека на индивидуал-
ните инвеститори не им се признава намалување на 
трошоците за уредување на градежно земјиште по 
основ на платен са-мопридонес за изградба на оддел-
ни објекти — инфраструктури. 

2. Со оспорените одлуки („Службен лист на 
општина Нови Сад", бр. 11/80 и „Службен лист на 

,град Нови Сад", бр. 11/81 и 37/82), се утврдени мери-
ла за пресметка на трошоците за уредување на гра-
дежно земјиште при колективна и индивидуална 
станбена изградба односно при изградба на деловен 
простор по 1т2 . Составен дел на овие одлуки се Про-
грамите за работите за уредување на градежно зем-
јиште односно плановите на приливот и одливот на 
средствата на Самоуправната интересна заедница 
на комуналните дејности и на градежно земтиште 
на град Нови Сад, на која и се плаќаат овие тро-
шоци. 

3. Во одговор на предлогот на овластениот пред-
лагач, Заводот за подготовка и уредување на граде-
жно-земјиште на град Нови Сад истакна дека на ин-
дивидуалните инвеститори, при пресметката на овие 
трошоци, им се врши намалување па основ на плате-
ниот местен само-придонес за изградба на комунални 
објекти кој за населено место изнесува 48% од еди-
нечната цена, со тоа што на пресметката може да 
с ; поднесе приговор за кој решава Комисијата за 
отстапување на градежно земјиште. 

4. Уставниот суд на Југославија констатира дека 
собранието на општината е овластено да го уредува 
користењето на земјиштето, како добро во општа 
употреба и односите во станбено-комуналната обла-
ст, според одредбите на чл. 85 и 117 од Уставот на 
СФРЈ па, согласно со тоа овластување, и да ги уре-
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дува мерилата за пресметка на трошоците за уре-
дување на градежно земјиште (во кое, освен граде-
жното земјиште, спаѓа и земјиштето во градежното 
подрачје, како што е и земјиштето во Степан овиќе-
во). Исто така општината е овластена и да донесува 
програми за уредување на градежното земјиште, што 
се уредува кога ќе се обезбедат доволни финансис-
ки средства за изведување па работите во согласност 
со среднорочните и годишните програми. 

Според оцената на Судот, височината на трошо-
ците за уредување на градежно земјиште спаѓа во 
автономно уредување на собранието на општината, 
во согласност со покраинскиот закон и е работа на 
конкретна оцена на доносителот на актот. 

Оцената^ на законито-ста на оспорените одлуки 
е во надлежност на Уставниот суд на Војводина кој, 
во одлуката У. број 102/82 од 3 ноември 1982 година, 
го одби предлогот на овластениот предлагач за оце-
нување ,на законитоста на оспорените одлуки. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и на 
член 29 од Деловникот на Устав.ниот суд на Југос-
лавија, на седницата одржана на 1 јуни 1883 година, 
едногласно донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Месната заедница „Сте-
панор.иќево", од Стопаниќепо, да се утврди дека 
одредбите на член 10 ста,в 7 од Одлуката за програ-
мата за работите воз уредување на градежно земји-
ште на о-пштина Нови Сад за 1980 година, на член 
13 став 1 алинеја 6 од Одлуката за програмата за 
уредување на градежно земјиште на град Нови Сад 
за 1981 и па член 14 став 7 од Одлуката за програма-
та 'на уредување на прадежно земјиште на град Но-
ви Сад за 1982 година, се несогласна со Уставот. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја до-
несе во состав: Воислав Ракиќ, претседател на Су-
дот и судиите: Рамадан Браници, Милосав Стијовиќ, 
Владимир Кривиц, Славко Кухар, Јаким Спиров-ски, 
д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Але-
ксандар Фира, Иван Франко, и д-р Јосиф Трајковиќ. 

У- бр. 24/82 
1 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

464. Уредба за издатоците за службени пату-
вања и селидби во странство што на соју-
зните органи на управата и на сојузните 
организации им се признаваат во матери-
јални трошоци 1041 

465. Уредба за условите што мораат да ги ис-
полнуваат луките односно пристаништа-
та за меѓународен сообраќај и пловните 
патиш! а на кои важи меѓународниот и 
меѓу државниот режим на пловидбата — 1044 

466. Уредба за дополнение на Уредбата за ви-
довите на предметите што можат да се 
прибавуваат со непосредна спогодба — 1045 

Број 37 - Страна 1059 

Страна 
467. Одлука за преземање обврски на органи-

зација на здружен труд — основач на 
постојана деловна единица во странство 
преку која ќе врши работи на извоз и 
увоз во поглед на прометот на таа дело-
вна единица 1045 

468. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за намените и условите под кои бан-
ките овластени за работи со странство мо-
жат да даваат гаранции, супергаранции и 
други облици на емство за сметка на ст-
рански лица 1046 

469. ОдЈѓука за обемот, изворите и критери-
умите за обезбедување девизи за отплата 
на фиксните и гарантираните обврски по 
странските кредити земени до 31 декем-
ври 1982 година 1046 

470. Одлука за определување на највисоките 
цени за одделни петро хемиски производи 1047 

471. Одлука за определување на највисоките 
цени, односно на највисокото ниво на це-
ните на определени хемиски производи и 
детергенти 1047 

472. Решение за највисоките износи на днев-
ниците за службено патување во стран-
ство и за издатоците за селидбени трошо-
ци што на сојузните органи на управата 
и на сојузРБите организации им се приз-
наваат во материјални трошоци — — 1048 

473. Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на увозот на специфична опрема што 
се користи во заштитните работилници за 
р е х а б плит аци ј а, вработување и преквали-
фикување на инвалиди 1053 

474. Решение за определување на сезонски 
гранични премини за меѓународен помор-
ски сообраќај 1054 

475. Правилник за југословенските стандарди 
за кујнска опрема — — — — — — 1055 

476. Правилник за југословенските стандарди 
за обработка на податоци 1055 

477. Правилник за југословенскиот стандард за 
инструменти за мерење на отпорноста на 
заземзување — — — — — — — 1055 

478. Правилник за југословенскиот стандард 
за лабораториски садови и прибор од ста-
кло — - 1056 

479. Правилник за југословенскиот стандард 
за нумерација на седмиците во годината 1056 

480. Правилник за југословенските стандарди 
за фер о легури 1058 

401. Правилник за југословенскиот стандард 
за заварување и за сродни постапки 1057 

482. Правилник за југословенските стандарди 
за чисти хемикалии 1057 

483. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на просечните животни тро-
шоци 1058 -

Одлука за оценување на уставноста на од-
редбата на член 10 став 7 од Одлуката за 
програмата на работите врз уредување на 
градежно земјиште на општина Нови Сад 
за 1980 година; на член 13 став 1 алинеја 
6 од Одлуката за програмата за уредува-
ње на градежно земјиште на град Нови 
Сад за 1981 година и на член 14 став 7 од 
Одлуката за програмата заштедување на 
градежното земјиште на град Нови Сад 
за 1Ѕ82 година ' 1053 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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